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  ASOSER  چسب کاشی 

تعریف :
 ASOSER چسب کاشی  پایه سیمانی  اصالح شده با مواد پلیمری می باشد. این چسب تا ضخامت 8mm قابل 

اعمال میباشد.

 مصارف : 
بعنوان چسب کاشی قابل اعمال بر سطوح افقی و عمودی، داخلی و خارجی  برای نصب سرامیک، کاشی ، آجر بر 

سطوح سیمانی،بتنی ، پالستر و ...

جدول خواص :

ماسه سیمانیپایه

خاکستری، سفیدرنگ

25 کیلوگرم پودر با 6 تا 6/5 لیتر آبنسبت اختالط )وزنی( پودر به آب

6-0 میلی مترضخامت قابل اعمال

20- تا 70+ درجه سانتیگراد محدوده دمای قابل تحمل

2/5 ساعت در دمای 23 درجهزمان ماندگاری پس از اختالط

مقاومت در برابر سیکل ذوب و 
یخبندان

TS 11140 EN 12004 متناسب با

پس از 24 ساعت قابلیت تردد *

بعد از استفاده توسط آبتمیز کاری تجهیزات

20 تا 25 دقیقهخشک شدن سطحی

12 ماه در محیط خشکشرایط نگهداری

کیسه های 25 کیلوگرمیبسته بندی

مقادیر برای دمای  20+ و رطوبت نسبی 65% و در شرایط بدون باد می باشد.

دستورالعمل مصرف :

   آماده سازی سطح :
سطوح باید فاقد هر گونه  آلودگی ، گرد و خاک و ذرات  سست باشند، در صورت وجود آهک و یا رنگ  بر روی 

سطح ، باید  بوسیله روش های مکانیکی  از روی سطح برداشته شوند.
درصورتی که حفرات عمیق تر از 6-5  میلیمتر باشند، باید ابتدا با ASOSER  پر گردند.

   اختالط :
25 کیلوگرم پودر را با 6 تا 6/5 لیتر آب )با توجه به شرایط جوی(مخلوط کنید .

پس از اختالط با میکسر و قبل از اعمال مواد 10 تا 15 دقیقه صبر کنید تا واکنش  مواد تکمیل گردد.
مخلوط باید حداکثر تا 2/5 ساعت مصرف گردد.
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   اجرا:
پس از 24 ساعت میتوانید بند کشی و پر کردن درزها را آغاز کنید.در حین اعمال دمای محیط باید بین 5+ تا 
35+ درجه سانتیگراد باشد و تا 8 ساعت پس از اعمال مواد نیز دمای محیط نباید به زیر 5+ درجه سانتیگراد 

برسد.
ضخامت اعمال به ابعاد شانه های ماله بستگی دارد:

)mm( 468ضخامت شانه

)Kg/m2( 1/72/73/2میزان مصرف

نکات مهم: 
     ماندگاری پس از اختالط  به دمای آب در هنگام مخلوط  کردن و دمای محیط  بستگی دارد.

     برای بند کشی بین کاشی ها میتوان یکی از محصوالت سری  ASOFUGA را بکار برد.
     سطوح بسیار جاذب باید پیش از اعمال با آب اشباع شوند.


